CYKLA OCH NJUT - 3 DAGAR 2 NÄTTER

KORRÖ 2016

Erbjudandet gäller fre-sön 26 aug - 31 okt

Cykla och njut - en del av Småland
3 dagar 2 nätter - hotell eller vandrarhem
Upplev det småländska landskapet, cykla längs
gärdsgårdar, stenmurar, genom typiska små byar
med rödmålade hus och vita knutar.

Från Korrö går det flera olika cykelleder på mellan
10-150 km. En del av sträckorna går på Utvandrarledens cykelled. Alla sträckorna har Korrö som
slutmål.

På morgonen laddar ni med att fixa ert eget lunchpaket för
dagens tur. Tillbaka på Korrö finns det möjlighet till bastu
med ett dopp i ån innan det är dags att njuta av god mat i
fantastisk miljö.

Vi har 3-växlade Skeppshultcyklar till förfogande.
Tar ni med egen cykel drar vi av 150 kr från priset.
En kanottur på Ronnebyån ingår även i priset!

PRISEXEMPEL PER PERSON

Läs mer om STF och medlemskap här!

3 dagar - 2 nätter

Hotell
Barn i föräldrars rum (60% av priset)
Vandrarhem
Barn i föräldrars rum (60% av priset)

Ta med cyklar till barnen!

Pris

Medlem i STF

STF Introduktionserbjudande*

1 740 kr

1 590 kr

1 790 kr

1 044 kr

954 kr

1 640 kr

1 490 kr

984 kr

894 kr

1 690 kr

* Introduktionserbjudande för er som vill bli STF-medlem.
Gäller vid nytecknande av medlemskap på Korrö i Svenska Turistföreningen

DETTA INGÅR
• Alt. 1: 2 övernattningar, del i dubbelrum i hotell
• Alt. 2: 2 övernattningar, del i dubbelrum i vandrarhem
•
•
•
•
•

inkl. lakan, frukost och slutstäd
2 lunchpaket från frukostbordet. Lån av termos & ryggsäck
3-växlad Skeppshultcykel och ”self guide”-karta
1 kanot i 4 timmar/2 vuxna
Middag eller ankomstbricka om restaurangen är stängd
3-rätters supé i restaurangen kl 18.00 dag 2

EGEN UTRUSTNING
Toalettartiklar, kläder efter väder och gärna cykelhjälm.

Tel. 0470 - 342 49
E-post: info@korro.se
Hemsida: www.korro.se
Adress: Korrö 360 24 Linneryd

Bokning - frågor - vägbeskrivningar
Bokningar online. Ytterligare frågor via e-post info@korro.se
på telefon 0470 - 342 49. Korrö ligger utmed väg 122 mellan
Växjö och Karlskrona. RT90 X: 6277068, Y: 1461797.
www.korro.se

!

